
paya speed 
 توصیف :

paya speed  ، آماده بر پایه سیمان  ماده آببند کننده نوعی

دچار نشت شدید باشد می باشد که در مواردی که سازه بتنی 

با تسریع در امر   paya speed.قرار می گیردمورد استفاده

ثانیه سخت  01واکنش هیدراتاسیون در مدت زمان کمتر از 

 paya .و عبور آب می گردد  می شود و مانع از نشت

speed پس از مخلوط شدن با آب  سریعاً واکنش داده و بطور

 آنی سخت می گردد. 

  مصارف :

 جهت متوقف نمودن سریع نشت آب و رطوبت 

 مقابله با فشار مثبت و منفی در سطوح گذرگاهای زیرزمینی

 حوضچه هاتونل ها، منهول ها ، مخازن آب ، استخرها ، 

 ترمیم صدمات وارده به سازه های بتنی 

 پرکردن ترک ها و سوراخ های محل عبور آب 

  : مزابا

 چسبندگی فوق العاده باال به بتن 

 باال  بسیار  سرعت گیرش

 ایجاد بافت یکپارچه با بتن 

 و نفوذ رطوبت قاوم در برابر نم زدگی م

 امکان بهره برداری سریع از سازه صدمه دیده 

 

 یکی و شیمیایی :مشخصات فیز

 پودر حالت فیزیکی

 طوسی رنگ

 gr/cm3 5/1 وزن مخصوص

 ندارد یون کلر

 c ْ35تا  5بین  دمای محیط در زمان عملکرد

PH 01 

  میزان مصرف :

 منافذ مصرف بر اساس حجم سوراخ و یا عمق دقیق  میزان 

 مشخص می گردد 

 

 

 

 

 

  :آماده سازی سطوح 

تمیز محکم بوده برای این منظور  سطح کاردر ابتدا باید  -0

 کلیه رنگ ها و پالسترها  سست و پوک را جدا نمایید.

کافی است پودر را به سرعت و بوسیله دستکش در تماس  -2

با مقطع صدمه دیده تحت عبور آب قرار دهیم تا به سرعت 

 سخت شده و سوراخ را آب بند نماید 

عمل کنید و برای سطوح با نشت وسیع به صورت تکه تکه  -3

سعی کنید تا نشت آب را به یک نقطه هدایت نمائید سپس با 

در محل نشت ، آب را به خارج   pvcقرار دادن یک تکه لوله 

انتقال داده و اطراف آن را محکم نمائید سپس با قرار دادن یک 

قطعه سنگ در داخل لوله جلوی نفوذ آب را موقتا گرفته 

 گیر بپوشانید  بالفاصله روی آن را با مالت آنی

 

 ایمنی : 

این ماده قلیایی میباشد بنابراین استفاده از دستکش کار و 

عینک حین اجرا توصیه میشود در صورت هرگونه تماس با 

 چشم و پوست سریعاً با آب شستشو شود. 

 بسته بندی : 

paya speed    کیلو گرمی قابل عرضه  25و  5در بسته های

 می باشد. 

 ماندگاری : 

 ماه  ماندگاری دارد. 02صورت پلمب بودن درب محصول تا در 


